
@ de broodtoren breda
www.broodtoren.nl

info@broodtoren.nl
076-7856611

Ontbijtje van BT    12,95Ontbijtje van BT    12,95
twee plakken molenaarsbrood, croissantjetwee plakken molenaarsbrood, croissantje
gerookte zalm, kaas, gebakken ei, roombotergerookte zalm, kaas, gebakken ei, roomboter
verse jus d’orange & koffie of thee verse jus d’orange & koffie of thee 

Homemade American Pancakes  9,95Homemade American Pancakes  9,95
5 pancakes met Ahornsiroop, bacon en fruit 5 pancakes met Ahornsiroop, bacon en fruit 

French Toast French Toast         7,957,95
wentelteefjes van 2 dikke plakken molenaarsbrood wentelteefjes van 2 dikke plakken molenaarsbrood 
met seizoensfruit en kaneelsuikermet seizoensfruit en kaneelsuiker

Yoghurt & Granola     6,95Yoghurt & Granola     6,95
huisgemaakte granola, vers fruit, Griekse yoghurthuisgemaakte granola, vers fruit, Griekse yoghurt

Warme Wafels       6,95Warme Wafels       6,95
Warme wafel met poedersuiker en seizoensfruit Warme wafel met poedersuiker en seizoensfruit 

Warme Croissant      2,75Warme Croissant      2,75
met roomboter & marmelademet roomboter & marmelade
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Uitsmijter    8,95Uitsmijter    8,95
3 spiegeleieren met twee toppings naar keuze: 3 spiegeleieren met twee toppings naar keuze: 
spek, boerenham, kaas, rosbiefspek, boerenham, kaas, rosbief
of zalm + 2,00 of zalm + 2,00 
Op ons molenaarsbroodOp ons molenaarsbrood

Omelet      8,95Omelet      8,95
3 eieren met twee toppings naar keuze:3 eieren met twee toppings naar keuze:
spek, ham, kaas, rosbief of zalm + 2,00 spek, ham, kaas, rosbief of zalm + 2,00 
Op ons molenaarsbroodOp ons molenaarsbrood

Boerenomelet    9,95Boerenomelet    9,95
3 eieren met ui, paprika, champignons, ham3 eieren met ui, paprika, champignons, ham
kaas op ons heerlijke molenaarsbroodkaas op ons heerlijke molenaarsbrood

Geitenkaasomelet   9,95Geitenkaasomelet   9,95
3 eieren met geitenkaas, zongedroogde tomaat 3 eieren met geitenkaas, zongedroogde tomaat 
en parmaham op ons molenaarsbrooden parmaham op ons molenaarsbrood

Roerei Avocado & Zalm   10,95Roerei Avocado & Zalm   10,95
roerei van 3 eitjes, met gerookte zalm en eenroerei van 3 eitjes, met gerookte zalm en een
verse avocado op ons getoaste molenaarsbroodverse avocado op ons getoaste molenaarsbrood

Deel jouw ervaring op google.nl/debroodtorenbredaDeel jouw ervaring op google.nl/debroodtorenbreda
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BT Burger     9,95 BT Burger     9,95 
2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, bacon2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, bacon
rode ui, ketchup & mosterd op een getoaste bunrode ui, ketchup & mosterd op een getoaste bun

Chicken Burger    9,95Chicken Burger    9,95
Krokante kipburger, tomaten relish, komkommer, Krokante kipburger, tomaten relish, komkommer, 
sla, bacon en rode ui op een getoaste bunsla, bacon en rode ui op een getoaste bun

BT Special     10,95BT Special     10,95
2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, cheddar,2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, cheddar,
bacon, gebakken rode ui, gebakken ei & ketchup op bacon, gebakken rode ui, gebakken ei & ketchup op 
een getoaste buneen getoaste bun

Double cheeseburger   10,95Double cheeseburger   10,95
2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, cheddar,2 rundvlees burgers, sla, tomaat, kaas, cheddar,
bacon, rode ui & ketchup op een getoaste bunbacon, rode ui & ketchup op een getoaste bun

Kinderburger     5,95Kinderburger     5,95
rundvlees burger, sla, kaas & ketchuprundvlees burger, sla, kaas & ketchup
op een getoaste bunop een getoaste bun

Saté     10,95Saté     10,95
saté van kippendij, satésaus, uitjes, ingelegde saté van kippendij, satésaus, uitjes, ingelegde 
komkommer met een baguettekomkommer met een baguette

Spareribs     15,95 Spareribs     15,95 
langzaam gegaarde spareribs met langzaam gegaarde spareribs met 
chili flakes ketjapsaus met verse frietchili flakes ketjapsaus met verse friet

Rundvleeskroketten   8,95Rundvleeskroketten   8,95
2 Bourgondiër kroketten, mosterd met 2 Bourgondiër kroketten, mosterd met 
2 boterhammen2 boterhammen

Garnalenkroketten    11,95Garnalenkroketten    11,95
3 garnalenkroketten, saffraan-mayonaise 3 garnalenkroketten, saffraan-mayonaise 
op 2 boterhammenop 2 boterhammen

Kaaskroketten    10,95Kaaskroketten    10,95
2 kaaskrokketen met een saus naar keuze met 2 kaaskrokketen met een saus naar keuze met 
2 boterhammen2 boterhammen

Hete kip    9,95Hete kip    9,95
Hele hete kip, paprika, rode ui, tomaat, sambal, Hele hete kip, paprika, rode ui, tomaat, sambal, 
chilisaus ingelegde komkommer & een stokbroodjechilisaus ingelegde komkommer & een stokbroodje

Liever frietjes met mayonaise in plaats van brood? Liever frietjes met mayonaise in plaats van brood? 
Dan rekenen wij een kleine toeslag van 2,50Dan rekenen wij een kleine toeslag van 2,50

Verse friet     3,90Verse friet     3,90
verse friet van man met friet + mayonaise verse friet van man met friet + mayonaise 

ZZoete aardappel friet    5,00oete aardappel friet    5,00  
zoete aardappel friet met chili-mayonaisezoete aardappel friet met chili-mayonaise
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Club Kip      9,95Club Kip      9,95
gegrildegegrilde  kip, komkommer, tomaat, baconkip, komkommer, tomaat, bacon
gekookt ei, mayonaise & sla gekookt ei, mayonaise & sla 
 + avocado 0,75 + avocado 0,75

Zalm & avocadosmash   10,95Zalm & avocadosmash   10,95
gerookte zalm, avocado smash, komkommergerookte zalm, avocado smash, komkommer
rode ui, sla & chili-flakes rode ui, sla & chili-flakes 

Tonijn & Avocado    9,95Tonijn & Avocado    9,95
tonijnsalade, avocado, tomaat, komkommertonijnsalade, avocado, tomaat, komkommer
rode ui & slarode ui & sla

Club Vegetarisch of Vegan   8,95Club Vegetarisch of Vegan   8,95
eiersalade, avocado, tomaat, rode ui, noten & slaeiersalade, avocado, tomaat, rode ui, noten & sla
Vegan: hummus i.p.v. eiersaladeVegan: hummus i.p.v. eiersalade

Club Carpaccio    10,95Club Carpaccio    10,95
rundercarpaccio vers van het mes, rucolarundercarpaccio vers van het mes, rucola
grana padano, truffelsaus & rode uigrana padano, truffelsaus & rode ui

onze broodtorens worden geserveerd op onze broodtorens worden geserveerd op 
3 boterhammen met chips. 3 boterhammen met chips. 
Liever verse friet met mayonaise? + 2,50Liever verse friet met mayonaise? + 2,50

Gegrilde kip    10,95Gegrilde kip    10,95
warme gegrilde kip, komkommer, cherrytomaatwarme gegrilde kip, komkommer, cherrytomaat
avocado, gekookt ei, nootjes & yoghurtdressing avocado, gekookt ei, nootjes & yoghurtdressing 

Gerookte zalm     11,95Gerookte zalm     11,95
gerookte zalm, sla, komkommer, cherrytomaatgerookte zalm, sla, komkommer, cherrytomaat
dille, rode ui, gekookt ei & dressingdille, rode ui, gekookt ei & dressing

Carpaccio    12,95 Carpaccio    12,95 
rundercarpaccio, sla, grana padano, truffelsaus, rundercarpaccio, sla, grana padano, truffelsaus, 
zongedroogde tomaat, rode ui & pijnboompitjeszongedroogde tomaat, rode ui & pijnboompitjes

Geitenkaas    11,95Geitenkaas    11,95
geitenkaas, sla, bacon, appel, honing, walnoot,geitenkaas, sla, bacon, appel, honing, walnoot,
zongedroogde tomaat & aceto balsamicozongedroogde tomaat & aceto balsamico

Onze salades worden geserveerd met een baguette en Onze salades worden geserveerd met een baguette en 
roomboter. roomboter. 

Liever een maaltijdsalade? Liever een maaltijdsalade? 
Dan rekenen wij een toeslag van 4,00Dan rekenen wij een toeslag van 4,00

Indien u last heeft van allergieën informeren wij u graag!Indien u last heeft van allergieën informeren wij u graag!

Al onze producten kunnen sporen van melk, noten Al onze producten kunnen sporen van melk, noten 

en/of gluten bevattenen/of gluten bevatten
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B L T     5,95B L T     5,95
bacon, sla, tomaat & mayonaise bacon, sla, tomaat & mayonaise 
 + avocado 0,75 + avocado 0,75

Tuna Melt     6,95Tuna Melt     6,95
tonijnsalade, kaas, rode ui & tomaat tonijnsalade, kaas, rode ui & tomaat 

Hummus & Avocado   7,95Hummus & Avocado   7,95
hummus, avocado, komkommer, tomaat hummus, avocado, komkommer, tomaat 

& chiliflakes & chiliflakes 

Tosti kaas     4,25Tosti kaas     4,25
jonge kaas jonge kaas 

Tosti ham & kaas   4,75Tosti ham & kaas   4,75
jonge kaas & boerenham jonge kaas & boerenham 

Tosti geitenkaas   6,95Tosti geitenkaas   6,95
geitenkaas, bacon, walnoot & honinggeitenkaas, bacon, walnoot & honing

Tosti brie    5,95Tosti brie    5,95
brie, walnoot & honing brie, walnoot & honing 

Onze sandwiches worden op 2 plakken molenaarsbrood Onze sandwiches worden op 2 plakken molenaarsbrood 

geserveerd. U kunt kiezen tussen wit of bruin.geserveerd. U kunt kiezen tussen wit of bruin.

Panini ham & kaas    6,95Panini ham & kaas    6,95
ham, kaas, tomaat & chili-mayonaise ham, kaas, tomaat & chili-mayonaise 

Panini mozzarella   6,95Panini mozzarella   6,95
mozzarella, tomaat, pesto & aceto balsamicomozzarella, tomaat, pesto & aceto balsamico

Panini parmaham   7,95Panini parmaham   7,95
parmaham, mozzarella, tomaat, pestoparmaham, mozzarella, tomaat, pesto
pijnboompitjes & aceto balsamicopijnboompitjes & aceto balsamico

Panini geitenkaas    6,95Panini geitenkaas    6,95
geitenkaas, appel, zongedroogde tomaatgeitenkaas, appel, zongedroogde tomaat
walnoot & honing walnoot & honing 

Panini hete kip    7,95Panini hete kip    7,95
kip, kaas, sambal, chilisaus & komkommerkip, kaas, sambal, chilisaus & komkommer

Gezond      6,95Gezond      6,95
boerenham, jonge kaas, tomaat, komkommer,boerenham, jonge kaas, tomaat, komkommer,
gekookt ei, sla & mayonaise gekookt ei, sla & mayonaise 

Caprese     6,95Caprese     6,95
mozzarella, tomaat, pesto & aceto balsamicomozzarella, tomaat, pesto & aceto balsamico

Filet American    6,95Filet American    6,95
filet american,  gekookt ei, rode ui & augurk  filet american,  gekookt ei, rode ui & augurk  

Franse brie    7,95Franse brie    7,95
brie, walnoot, honing & rucolabrie, walnoot, honing & rucola

Gerookte zalm    8,95Gerookte zalm    8,95
gerookte zalm, roomkaas, rode ui, dillegerookte zalm, roomkaas, rode ui, dille
& honing-mosterd dressing  & honing-mosterd dressing  

Gegrilde kip    7,95Gegrilde kip    7,95
warme gegrilde kip, sla, komkommer warme gegrilde kip, sla, komkommer 
& huisgemaakte chili-mayonaise& huisgemaakte chili-mayonaise

Eiersalade    6,95Eiersalade    6,95
eiersalade, bacon, tomaat & verse pepereiersalade, bacon, tomaat & verse peper

Tonijnsalade     6,95Tonijnsalade     6,95
tonijnsalade, kappertjes, rode uitonijnsalade, kappertjes, rode ui
zongedroogde tomaat & slazongedroogde tomaat & sla

Rosbief     7,95Rosbief     7,95
huisgebraden rosbief van het staartstukhuisgebraden rosbief van het staartstuk
sla & peper-mayonaise  sla & peper-mayonaise  

Carpaccio    8,95Carpaccio    8,95
rundercarpaccio vers van het mes, rucola,rundercarpaccio vers van het mes, rucola,
grana padano, truffelsaus & rode uigrana padano, truffelsaus & rode ui

Onze broodjes worden geserveerd op een baguette Onze broodjes worden geserveerd op een baguette 
of molenaarsbrood. U kunt kiezen tussen wit of bruin.of molenaarsbrood. U kunt kiezen tussen wit of bruin.

12 uurtje vlees     11,9512 uurtje vlees     11,95
Bourgondiër kroket, ham, kaas, kopje soep,Bourgondiër kroket, ham, kaas, kopje soep,
slaatje met 2 boterhammen  slaatje met 2 boterhammen  

12 uurtje vis    14,9512 uurtje vis    14,95
garnalenkroket, gerookte zalm, kaasgarnalenkroket, gerookte zalm, kaas
kopje soep, slaatje met 2 boterhammenkopje soep, slaatje met 2 boterhammen

Lunchplank     11,95Lunchplank     11,95
3 plakken molenaarsbrood met onze favoriete3 plakken molenaarsbrood met onze favoriete
topping met een klein kopje soep.  topping met een klein kopje soep.  
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